A m üarchaeologia és szaksajtója
a 19. századi M agyarországon

Kovács Valéria
„Az idő is halad, halad a tudomány is;
ki ebben nem halad, megelőzetik, és még
oda sem képes sokszor felkapaszkodni,
hol a nálunk szemesebb, szorgalmasb,
lelkesebb búváraink állottak."

(Römer Flóris, Archaeológiai Közle
mények IV. köt. 1863. 124. P.)

Hosszú időn át a mondák, mítoszok világán keresz
tül tekintett vissza az emberiség a kezdetek kezdeté
re. A mitikus emlékezés helyébe fokozatosan a tu
dományos feltárás, az archaeologia lépett, a míto
szok pedig a legfejlettebb társadalmakban is megőr
ződtek úgy, hogy átalakultak, hiedelemmé, szokás

magyar régészettudomány és születtek meg szak
lapjai. Előbb azonban igen röviden összefoglaljuk,
mi ez a fiatal tudomány, mivel foglalkozik, milyen
területei vannak, milyen módszerekkel dolgozik,
miként bővült kutatási területe és újult meg az el
múlt néhány évtizedben.

sá.1
A tömegkommunikációs eszközök révén a mai em
ber tudomást szerez a legújabb régészeti eredmé
nyekről, megismerheti a legősibb népeket és kultú
rákat, a veszélyeztetett műemlékeket, és a szaporo
dó leletek mind messzebb vezetnek vissza a múlt
ba.
Mi azonban csak a 18. század végéig megyünk
vissza azért, hogy bemutassuk miként alakult ki a
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Mivel foglalkozik az archaelogia?
Archeológia, archaeologia, archáologie, archaeolo
gy, archeologija. Bárhogyan írjuk, görögösen, lati
nosán, vagy a német, az angol, a szláv helyesírás
nak megfelelően, jelentése ugyanaz, vagyis régiség
tan, régészet.2 Ezzel a görög szóval eredetileg az
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ókorból fennmaradt tárgyi emlékekkel és az ókor
művelődésével foglalkozó tudományt jelölték. Az
archaeologia az ókor összes népeinek emlékeire ki
terjesztette figyelmét, ezért ezt a hatalmas emlék
anyagot népek és országok szerint el kellett különí
teni és az egyes csoportokat elnevezni. A klasszika
archaeologia a görög, etruszk és római, az egyiptoló
gia a Nílus menti terület emlékeivel, az asszirologia
az ékírás népeinek kultúrájával foglalkozott, a ró
mai katakombák feltárásával, a keresztény egyházi
emlékek kutatása a keresztény archaeologia felada
ta volt. A klasszika archaeologia megalapítója a né
met Johann Joachim Winckelmann (1717-1768),
aki három művével vetette meg a tudományos régi
ségkutatás alapját.3 Ez a régiségkutatás azonban
még messze nem az, ahogyan azt ma értjük, a tuda
tos feltárás és elemzés csak a 18. század második fe
lében kezdődött el.
A Bibliát évszázadokon át szó szerint a kinyilatkoz
tatott igazságnak tekintették, ezért a 18. század vé
gén még a legtöbb tanult ember elhitte, hogy a vi
lág csak néhány évezrede létezik, mivel a Biblia ak
kori értelmezése szerint a teremtés i.e. 4004-ben
történt.4 Ügy gondolták, hogy a távoli múlt emlékei
összegyűjthetők azokból az antik forrásokból, me
lyeket az ősi Kelet, Egyiptom és Görögország törté
netéről írtak. Senki sem sejtette, hogy az írás kiala
kulása előtti koroknak is létezett egységes történel
me. Szem előtt kell tartanunk, hogy minden múlt
ról alkotott kép a saját korának terméke, de az esz
mék és elméletek folyamatosan fejlődnek, vagyis a
mai kutatási módszerek néhány évtized, vagy év
múlva már idejétmúltak lesznek.
Jóllehet sokan úgy gondolják, hogy a régészet törté
nete az olyan nagy leletek felfedezésének történeté
hez kapcsolódik, mint például Tutanhamon sírja
Egyiptomban, a maja városok megtalálása Mexikó
ban, az őskor barlangfestményei Franciaországban
(Lascaux) stb., ezek azonban nem a tudomány fej
lődését reprezentálják. A régészettudomány törté
nete azzal foglalkozik, hogy az egymást követő tu
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dósgenerációk hogyan fogalmazták újjá és terjesz
tették ki a múlt kutatásának alapkérdéseit és mód
szereit.
Az első „ásatások” a 18. században a leglátványo
sabb lelőhelyeken folytak (pl. 1711-től Herculane
um, 1748-tól Pompeji romjai között). A Közel-Kele
ten a Biblia volt a letűnt civilizációk kutatásának
egyik inspirálója. Napóleon egyiptomi expedíciója
(1798-1800) pedig az ókori Egyiptom emlékeire
irányította a közvélemény figyelmét.
Amikor a 18. század második felében a tudomá
nyos kutatások megindultak, a kincsekben gazdag
régészeti lelőhelyek, például az etruszk sírkamrák,
a görög és római romterületek, az egyiptomi pira
misok már a teljes kifosztás határára kerültek. Az
uralkodói gyűjteményekbe, a műtárgyforgalomba
csak a kincsek, nemesfémből és drágakőből készült
műtárgyak és a kiemelkedő művészeti alkotások ke
rültek be. A kincskereséssel tönkre tették magát a
régészeti lelőhelyet. A francia Enciklopédisták törté
netszemlélete során széles körben elterjedt, hogy
egy-egy nép múltjának történetét nem a kincsek
alapján lehet megismerni, hanem a teljes anyagi
kultúrája és szellemi hagyatékának ismeretében.
Ezért nagyon fontos hogy a régészeti leletek környe
zete a feltárás idején épségben maradjon. A régé
szet tudománnyá válásához szükség volt a megfele
lő feltáró és tudományos értékelő módszerek kidol
gozására az abszolút és a relatív keltezés5 meghatá
rozására. A legnagyobb fejlődést azonban az jelen
tette, hogy elkezdték tanítani a történelem segédtu
dományai között a régiségtant is. Ennek köszönhe
tő, hogy például a 19. századi közel-keleti nagy fel
tárások tudományos eredményei ma is helytállóak.
Ugyanakkor a 19. századi természettudományos
eredmények (fizika, biológia, geológia) és Darwin
evolúciós elmélete nagyban hozzájárult az új régé
szeti elméletek kialakulásához.
Ma már nem elég, hogy kiássák a régi korok emlé
keit, vagy vizsgálat alá veszik a felszínen lévőket,
az emlékeket hátrahagyó emberek életmódjának re
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konstrukciójával is foglalkoznak a kutatók, vagyis
miképpen szerveződtek az emberek szociális egysé
gekbe, mit ettek (milyen növényeket termesztettek,
milyen állatokat tartottak), milyen tárgyakat (edé
nyeket, munkaeszközöket, ruhákat stb.) készítet
tek, miben hittek, hogyan kommunikáltak. Tehát
az új fajta régészet kulturális folyamatokban gon
dolkodik, ahol hipotéziseket kell felállítani, azokat
tesztelni, majd a megfeleló/következtetéseket levon
ni.
A régészet ágaiként elsődlegesen a korok szerinti ta
golódást szokták felsorolni; • őskori régészet (prehistoria); • ókori vagy klasszikus archaeologia; • népvándorlás kori régészet; «középkori régészet.
Földrajzi-kulturális alapon is lehetséges az elkülöní
tés, beszélhetünk pl. Amerika, India, Kína stb. régé
szetéről.
A régészet nemcsak a történettudománnyal és an
nak segédtudományaival, a néprajzzal, a művészettörténettel, a klasszika-filológiával áll szoros kap
csolatban, hanem a természettudományokkal is. A
20. század második felében a természettudomá
nyos felfedezések és a technikai fejlődés6 hatására
a régészet számtalan új szakterülettel gyarapodott,
ilyen például az elmúl harminc évben kialakult víz
alatti régészet, az archaeobotanika, az archaeozoologia, az etnoarcheológia és a kognitív régészet. Ezek
hez teljesen új módszereket kellett kialakítani.
A víz alatti régészet a múlt szárazföldi és tengeri éle
tére egyaránt új fényt vet. Bizonyosan vannak, akik
meglepődnek annak hallatán, hogy nemcsak a föld,
hanem a víz is képes még a fából készült tárgyak
(hajók, épületek) többé-kevésbé teljes megőrzésé
re. Hajókat és rakományukat hozzák a régészek és
segítőik a felszínre. Földrengések és vulkánkitöré
sek miatt tengerbe süllyedt kisebb-nagyobb „Atlan
tiszok” várnak feltárásra.
Az archaeobotanika, az archaeozoologia régészeti
módszerekkel vizsgálja a növény- és állatvilág válto
zásait és fejlődését. A pollenstatisztika, vagyis a
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nagy tömegben megkövesedett virágport vizsgáló
elemzés elárulja, milyen növények éltek a lelőhely
környezetében, ebből pedig ki lehet következtetni,
milyen éghajlat volt az adott időben az adott terüle
ten.
Az etnoarcheológia, a ma élő vadászó-gyűjtögető
népek és anyagi kultúrájuk vizsgálatával foglalko
zik. Ennek célja a régészeti leletanyag jobb megérté
se, a korábbi megállapítások újraértékelése. (Ezen
a ponton kapcsolódik a régészet és a néprajz.)
A kognitív régészet a múltbéli gondolkodásmódo
kat és szimbólum-rendszereket vizsgálja az anyagi
kultúra felhasználásával.
Az antropológia eredményei révén az emberi csont
maradványokból már nemcsak az illető termetére,
nemére, fajtájára lehet következtetni, hanem arra
is, hogy milyen betegségben szenvedett.
A leletek értékelését régészek és speciális képzettsé
gű természettudományos szakemberek (archaeobotanikus, archaeozoológus, antropológus, dendrokronológus stb.) együtt végzik.
A régészet sajátossága, hogy forrásai a földből, víz
ből, mocsárból, jégből kerülnek elő. A kutatók a le
letek anyagából, formájából, díszítéséből, megmun
kálásának módjából stb. vonják le a következtetése
ket. Gyakran különböző lelőhelyekről kerülnek elő
nagyon hasonló leletek, ezért ezeket a régészeti kul
túrákat az első lelőhely mai neve szerint (például
hallstatti, nagyrévi kultúra), vagy az edények for
mája szerint (harangedények), illetve azok díszítési
módja szerint (például mészbetétes, vonaldíszes
kultúra) nevezik el. Ezek alapján meg lehet állapíta
ni az adott kultúrák területi összefüggéseit.
A régészeti ásatásoknak kétféle módszere alakult
ki: a leletmentő és a tervezett.
- A leletmentő ásatás a különböző földmunkák
(út- és házépítés, kertásás, szántás stb.) révén
véletlenül előkerült régészeti tárgyak megmenté
sét szolgálja.
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- Tervásatás során egy előre meghatározott terv
alapján tárnak fel egykori településeket, temető
ket, építmények maradványait, stb.

- Archaeológiai Értesítő, a Magyar Régészeti és
Művészettörténeti Társulat tudományos folyó
irata,

Az ásatást rendszerint terepbejárással kezdik, en
nek során megállapítják a földben rejlő lelőhelyre
utaló felszíni jeleket (halmok, sáncok, megmunkált
kövek, fémtárgyak, cserépedény-töredékek), ame
lyek alapján kikövetkeztethető a lelőhely kora. Ezt
követi az ásatás, amikor a leleteket és környezetü
ket kézi munkával tárják fel. A munka utolsó fázisa
a begyűjtött régészeti emlékek tartósítása, restaurá
lása, a helyben maradó emlékek visszatemetése. A
régészeti kutatásokat csak a területileg illetékes mú
zeum kijelölt munkatársai végezhetik.

- Budapest Régiségei, a Budapesti Történeti Múze
um évkönyve,

A régészet fizikai munkát, valamint múzeológiai
(restaurálás, leltározás, gyűjteménybe helyezés) és
szellemi tevékenységet jelent. Ez utóbbihoz elenged
hetetlen az aprólékos tudományos elemzés és az al
kotó képzelet. A régészek ugyanolyan szigorú sza
bályok szerint végzik munkájukat, mint a könyvtá
rosok.

- Antik tanulmányok címmel az Akadémiai Kiadó
évente jelenteti meg régészeti témákat is tartal
mazó köteteit.
A vidéki nagy múzeumok évkönyvekben, illetve
monográfiákban teszik közzé tudományos munká
juk eredményét. A múzeumok feladata a kiállításo
kon túl az ásatási dokumentációk megőrzése és a
kutatók rendelkezésére bocsátása.
Gyakran hasonlítják a régészek munkáját a detektí
vek munkájához, nem csoda hogy a regényírók és
a filmesek ideális témának találják. Noha Agatha
Christie Gyilkosság Mezopotámiában című krimije,
Steven Spilberg Indiana Jones régészkedései távol
állnak a valóságtól, mégis jól mutatják be azt a
tényt, hogy a régészet izgalmas nyomozómunka.
Ennek a nyomozómunkának a célja saját magunk,
vagyis az emberiség múltjának megismerése.

A legfontosabb magyar régészeti
munkák
A régészek feladata az is, hogy kollégáikkal és a
nagyközönséggel megismertessék felfedezéseiket.
A legjelentősebb mai magyar szakirodalmi kiad
ványok:
- Acta Archaeologica Academiae Scientiarum
Hungaricae, az MTA Régészeti Intézetének fo
lyóirata,
- Studia Archaeologica, az MTA Régészeti Intéze
tének sorozata,
- Folia Archaeologica, a Magyar Nemzeti Múze
um régészeti évkönyve,
- Régészeti Füzetek, a Magyar Nemzeti Múzeum
sorozata, ennek megújult formája 2000 óta a
- Régészeti kutatások Magyarországon,
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Oktatás és tudományosság
Magyarországon a 18. század
végén és a 19. század elején
Akácsak Nyugat-Európában, Magyarországon is a
18. században indult meg a tudományos szintű ré
gészeti munka, amelynek előfeltétele volt az okta
tás megfelelő szintre emelése.
Az oktatás reformját és az egységes iskolarendszer
kialakítását, amely Magyarországra is vonatkozott,
Mária Terézia rendelte el 1777-ben. (Ratio Educa
tions totiusque Rei Literariae per Regnum Hun
gáriáé et Provincias eidem adnexas. Tomus I. Vindobonae. Typis Joan. Thom. Nob. de Trattnern.
M DCCLXXVII.) A Ratio Educationis kiadását meg
előzően a királynő 1769-ben már állami irányítás
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alá helyezte a nagyszombati egyetemet, és orvosi
karral egészítette ki. Az uralkodó később a nagyszombati egyetemet áthelyezte a budai királyi palo
ta egyik szárnyába. Miután Kempelen Farkas irányí
tásával átköltözött új helyére, 1777. november 3-án
nyitották meg az új tanévet. A tanterv a Ratio
Educationis szerint készült és előírta a történelem
segédtudományaival való foglalkozást, továbbá ki
mondta, hogy külön tanárokat kell kinevezni tanítá
sukhoz, a tanári állásokat viszont összekapcsolták
az Egyetemi Könyvtár könyvtárőri tisztével. így
kapta meg a Diplomatikai Tanszéket Pray György
(1723-1801), a címer- és pecséttan oktatásának le
hetőségét Wagner Károly (1732-1790), az Érem- és
Régiségtani Tanszéket Schönvisner István (1738—
1818).
A történelem segédtudományainak professzorai az
oktatás, az egyetemi régiségtani tankönyvek és tu
dományos munkák írása mellett alkalmanként ré
gészeti feltárásokat is végeztek. A tudományos igé
nyű régészeti munka elindítója Schönwisner István
volt, aki 1778-ban Óbudán (a mai Flórián téren) a
római katonai fürdő emeletes romjai között végzett
ásatásokat, és az erről szóló publikációt még ugyan
abban az évben kiadta.7
A hazai régiségtudomány újabb próbálkozásai a
szent koronával függtek össze, s akkor kezdődtek,
amikor azt (II. József halálát követően) Bécsből
1790-ben Budára hozták. A másik nevezetes ma
gyar történelmi emlék, amely élénken foglalkoztat
ta a közvéleményt „Lehel kürt” -je volt.
A különböző értelmiségi csoportok, beleértve a tár
sadalmi elit nagy műveltségű képviselőit is, a 19.
század elején kiteljesedett új szellemi és művészeti
irányzatban, a romantikában találták meg a társa
dalmi haladás és a nemzeti kultúra fejlesztésének fi
lozófiai alapelveit. A romantikus vágyódás dicső
múltat és győzedelmes jövőt varázsolt elő, és a leg
főbb nemzetépítő mozgalommá vált Közép- és Ke
let-Európábán. A romantikus folklorizáló mozgal
mat a 19. század derekán a nemzeti mozgalmak
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második szakasza váltotta fel. Ez kulturális-nemze
ti propaganda volt, amely nagy tömegekre kívánt
hatni és új nemzeti tudatot akart teremteni.
A 18. század végétől az európai műkincskereskede
lem Kelet-Európa felé kezdett terjeszkedni, a gaz
dag „műgyűjtők” felvásárlói jól szervezett program
szerint járták az országot, és elkezdődött a Nyuga
ton ismeretlen, egzotikus, régi tárgyak feltárására
irányuló rabló ásatások sorozata. Ezen a rendkívül
veszélyes helyzeten segített többek között a Nemze
ti Múzeum létrehozása.
1830. november 17-én ünnepélyes keretek között
kezdte meg működését a Magyar Tudós Társaság.
Általa Pest szellemi irányító szerepet nyert. A mú
zeum és az akadémia munkatársai a korszak legis
mertebb tudósai voltak. Nekik köszönhető, hogy az
egyes tudományágakban egyre több új szakterület
került előtérbe, ezek egyike volt az országos érdek
lődést kiváltó műarchaeologia, amely a hazai régi
ségek felkutatását és megőrzését tartotta legfőbb
feladatának. A kibontakozó új tudomány megte
remtői, Ipolyi Arnold, Römer Flóris, Henszlmann
Imre, Pulszky Ferenc, Hampel József és sokan má
sok, egész életükben arra törekedtek, hogy a ma
gyar történelmi emlékek, történelmi emlékhelyek,
közkinccsé váljanak, a nemzeti kultúra még fellel
hető ingó és ingatlan emlékeit az utókor számára
feltárják, megőrizzék.

A szaksajtó mint tudománytörté
neti forrás
A történettudomány egyik, mind jobban kibontako
zó jellegzetes forráscsoport-feldolgozó segédtudo
mánya a sajtótörténet. A 20. század folyamán szá
mos kiváló sajtótörténeti tudományos munka je
lent meg. Ezek egy része időrendben tárgyalja a ma
gyar sajtó kialakulásának és 18-20. századi fejlődé
sének eseményeit, más része egy-egy korszak, vagy
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meghatározó történelmi esemény sajtójával foglal
kozik. Mindezek mellett sor került egy-egy jelentő
sebb folyóirat, újság bemutatására is. A tematikus
monográfiák sorában azonban ma még viszonylag
kevés az olyan összeállítás, amely az egyes tudo
mányágak szaksajtójával foglalkozik.
A 20. század közepére olyan nagy mennyiségű adat
gyűlt össze, hogy az 1976-1980 között megjelent
tíz kötetes „Magyarország története” c. vállalkozás
18-20. századdal foglalkozó köteteiben a sajtó önál
ló fejezetet kapott. A szerkesztők átfogó képet mu
tatnak az adott kor legjellemzőbb sajtótermékeiről,
bemutatják a szerkesztőket, rövid ismertetést ad
nak a tartalomról, és kifejtik, hogy egy-egy lap me
lyik társadalmi csoport orgánuma volt.
A sajtótörténet viszont sokkal szélesebb körű an
nál, minthogy csak egy korszak politikai és kulturá
lis életének változásait sorolja fel, mert számos
olyan, ma már kevésbé ismert sajtótermék is kelet
kezett, amely egy-egy tudományággal foglalkozott.
Minden új tudományág folyamatosan létrehozta a
saját szaksajtóját, de a sajtótörténeti kutatók szá
mára jó esetben csak bibliográfiák és repertóriu
mok állnak rendelkezésre. A tudománytörténeti ku
tatások során azonban szükség lenne az adott szak
sajtó elemzésére is, hiszen a tudományos élet és a
szaksajtó kölcsönösen hat egymásra. Ezek a folyó
iratok elsősorban az új tudományos eredmények
publikálására születnek, és nagy szerepet játszanak
a tudósok közötti kapcsolatok kialakításában és a
tudományok fejlődésében. Ez a kettős folyamat kü
lönösen jól megfigyelhető a 19. századi új szakterü
letek kialakulása és megerősödése közben.
Több mint másfél évszázaddal ezelőtt, Bugát Pál
(1793-1865) orvos, a következő jellemzést adta: „A
tudományos folyóiratok rakhelyei az egyes tudomá
nyos ismereteknek melyeknek nemcsak az olvasók
veszik azonnali hasznát, hanem időről időre az
egész munkák szerzői is azokhoz folyamodnak: me
lyekre tehát ezen utolsó tekintetből az egész kerek,
bevégzett tudományos munkák nyers anyagrészei...
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még feldolgozatlanul vannak berakva. ” ... „A tudo
mányok serkentésére, terjesztésére s illendő feszület
ben tartására a folyóiratok bizonnyal többet tettek
mint az egészen bevégzett munkák; noha más rész
ről azt nem tagadhatjuk, hogy ki csak magát egye
dül csak folyóiratokból műveli, az mindenkor felüle
tes marad. ” 8

A magyar nyelvű sajtó kezdetei
és a tudományos publikációk
A 18. század legelején megszületett latin és német
nyelvű hírlap- és folyóirat-irodalom előkészítette a
magyar nyelvű sajtó létrejöttét, amely egyre na
gyobb szerepet játszott az irodalom, és a tudomá
nyos eredmények közvetítésében.
Mint az közismert, a magyar nyelvű sajtó a felvilá
gosodás időszakában alakult ki. Néhány jelentőseb
bet megemlítünk felsorolásszerűen: • (pozsonyi)
Magyar Hírmondó (1780-1788) és ennek folytatá
sa a Magyar Merkur(ius) (1788-1789), • Hadi és
Más Nevezetes Történetek (1789-1791) majd új cí
men, Magyar Hírmondó (1792-1803), • Magyar
Museum (1788-1792), • Orpheus (1790), • Uránia
(1794-1795), • Mindenes Gyűjtemény (1789-1792).
Ezen orgánumok egy része - a mai szóhasználattal
- tudományos magazin volt, másik része elsősor
ban az irodalommal és ezzel összefüggésben a ma
gyar nyelvvel foglalkozott.
I. Ferenc trónra lépése (1792. június 6.) után az ál
tala meghonosított szigorú cenzúra a 19. század
első évtizedeiben lehetetlenné tette a hazai hírlapirodalomnak az európaihoz hasonló fejlődését. Az
új, korszerű politikai sajtó kialakulását a feudális
magyar rendiség is ellenezte. Ebben az időszakban
inkább a folyóirat-irodalom kibontakozására nyílt
lehetőség hazánkban. A század első felének egyik
kiemelkedő folyóirata a Tudományos Gyűjtemény
(1817-1841) volt, amelynek fő érdeme, hogy lehe
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tővé tette a tudományos publikációk megjelenését
és megvitatását, közelebb hozta egymáshoz a terüle
tileg és eszmeileg is megosztott elszigetelt közpon
tokat, akadémiákat, tudósokat abban az időben,
amikor a Magyar Tudós Társaság még nem léte
zett.
Egy minden értelemben új folyóiratnak, az Orvosi
Tárnak a megjelenését a Tudományos Gyűjtemény
ben tették közzé. Az Orvosi Tár volt Magyarorszá
gon az első olyan hosszabb ideig élő (1830-1833,
1838-1848) szaklap, amelyik egyetlen tudományte
rülettel foglalkozott. Szerkesztője Bugát Pál a pesti
orvosi egyetem tanára, majd dékánja volt.

A Magyar Tudós Társaság első
folyóiratai
A magyarországi tudományos élet szerveződésének
legfontosabb eseménye a Magyar Tudós Társaság
(az Akadémia) megalakulása volt 1825-ben. Célki
tűzései között szerepelt egy tudományos folyóirat
létrehozása is, amelynek tényleges megindítására
csaknem tíz évet kellett még várni. A tervezett tudo
mányos folyóirat megszületéséig a Tudományos
Gyűjteményben és a hírlapokban tették közzé a Tu
dós Társasággal kapcsolatos híreket. Az új folyóirat
címe Tudománytár lett, alcíme szerint Tudomá
nyos, ismeretterjesztő és kritikai folyóirat, mely
1834. áprilisában indult és 1844 decemberében
szűnt meg. A Tudománytár szerkesztője Schedel
(Toldy) Ferenc volt, a munkatársak többsége pedig
az Akadémia rendes, vagy levelező tagja volt. Ez a
folyóirat mintául szolgált a későbbi tudományos
társaságok lapjaihoz.
Ugyan még létezett a Tudománytár, amikor 1840ben megindult az Akadémia új közlönye, a Magyar
Academiai Értesítő.
A szabadságharc leverése után a fő tudománynép
szerűsítő folyóirat az Új Magyar Múzeum (1850-
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1860) lett, és 1850-ben a Magyar Académiai Értesí
tő az Új Magyar Múzeum melléklapjaként jelenhe
tett meg. Az 1850-es évek végén az Új Magyar Mú
zeum hanyatlásnak indult, miközben a Magyar
Académiai Értesítő egyre önállóbbá vált, és 1867től új címmel - A Magyar Tudományos Akadémia
Értesítője - jelent meg.

Az Akadémia működése a sza
badságharc után
A Magyar Tudományos Akadémia 1849-re törvé
nyen kívülivé vált. Egyre több jel mutatott arra,
hogy az udvar a centralizáció jegyében az 1847-ben
megalakult bécsi tudományos akadémiába kívánja
beolvasztani a magyar akadémiát. Ez szerencsére
nem valósult meg, azonban országos intézmény
ként sem működhetett, így az 1852. évi egylettör
vény értelmében fennállási engedélyért kellett folya
modnia. A tagok javarésze nem volt Pesten, de a
közös munka összefogta a belső emigrációban és a
külföldön élőket. Az itthoniak a törvényen kívüli
ség idején szakbizottságokat hoztak létre a haté
kony munkavégzés és az Akadémia fennmaradásá
nak érdekében. • 1854-ben megkezdte működését a
Történettudományi Bizottság, • 1856-ban a Nyelvtu
dományi Bizottság, • 1858-ban az Archaeologiai Bi
zottság.
Feladatuk volt a tudományos munka szervezése,
irányítása és az eredmények közzététele. Olcsó ki
adványaikkal főleg az értelmiségi középrétegeket
segítették, és az oktatási intézményeket célozták
meg.
Magyarországon a 19. század középső harmadától
kezdődően kiváló képességű személyek foglalkoz
tak a szorosan vett történelmen kívül a műrégészet
tel9, közülük sokan egyházi emberek voltak, de a
többiek is nagy műveltségű kutató elmék : pl. Érdy
János bencés, Horváth Mihály katolikus püspök,
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Römer Flóris bencés, Ipolyi Arnold nagyváradi püs
pök, Henszlmann Imre, Pulszky Ferenc, Ráth Kár
oly, Zsilinszky Mihály és még sokan mások. Érdy,
Ipolyi, Römer, és Henszlmann nemcsak elmélyült
tudományos ismeretekkel, hanem töretlen szerve
zőképességgel is rendelkeztek. Négyüknek Nagy ér
demük van abban, hogy a régészet tudományos te
vékenységgé alakult, és ez által az építészeti emlé
kek, képzőművészeti alkotások mellet a régészeti le
letek is elnyerték méltó helyüket a magyar történel
mi emlékek sorában. [Szükségesnek látjuk, hogy
egészen röviden bemutassuk ezt a négy szellemi
nagyságot.

SS

kára szentelte. Akadémiai székfoglalóját „A Deákmo
nostori 13. századi román basilica” címmel készítet
te és olvasta fel.

1862-ben Kubinyi Ferenccel

(1796-1874) és Henszlmann Imrével (1813-1888)
Konstantinápolyba utazott a Corvinák felkutatása ér
dekében. 1863 márciusától egri kanonok, 1869-tól a
pesti Központi Papnevelő Intézet kormányzója (rek
tor).
© R ö m e r Flóris (1815-1889), régész, egyetemi tanár, az
MTA tagja, a magyar régészettudomány egyik meg
alapítója. 1830-ban belépett a Szent Benedek rendbe.
1848-ban fegyvert fogott a szabadságharc ügye mel
lett és annak bukása után nyolcévi várfogságra ítél
ték, 1854-ben amnesztiával szabadult. Kőszegen,

© É rd y (Lutzenbacher) Já n o s (1796-1871) Nemzeti M ú
zeumi őr, az MTA tagja. Teológiai és jogi tanulmá

majd Győrött folytatott pedagógusi munkát. Ipolyi

nyokat végzett a nagyszombati érseki papnevelő inté
zetben és a győri Akadémián. Ügyvédi tevékenysége

m észettu dom á n yok m e z e jé rő l..a régészet terére.. A Be

járta a Bakonyt, és útjáról az 1859. évi G y ő ri K ö z lem é 

mellett a pesti egyetemen történeti és régészeti tanul
mányokat végzett. 1834-ben ismertette a Nagyszom

könyv alakban is megjelent 1860-ban. Ezzel akadémi

bati Kódexet a Tudománytárban, amelyet 1837-1844
között Ő szerkesztett. 1840. márciusában az Akadé

győri múzeumot, 1861-ben megindította a Győri Tör

mia éremgyűjteményének őrévé nevezték ki, 1846
márciusában pedig a Nemzeti Múzeum régiségtárá
nak őre lett. 1857-ben lemondott az Akadémiai éremtári őrségről, 1860-ban fölállíthatta a Nemzeti Múze

1857-ben szólította fel Romért, hogy térjen át a „ ter

nyekben 14 részben számolt be, majd az egész mű

ai levelezőtagságot nyert. 1859-ben megalapította a
ténelmi és Régészeti Füzetek sorozatát, amelyből
1865-ig összesen hat füzet jelent meg. 1861-ben Pest
re költözött, ahol az Akadémia kézirattárának felügyelőjeként szoros kapcsolatba került a magyar tu

um éremgyűjteményét és a látogatók előtt megnyitot

dományos élet kiválóságaival. 1862-1868 között a

ta. 1869-ben nyugdíjba ment. Tanulmányai a Tudo

Pesti Királyi Katholikus Főgimnázium igazgatója és

mányos Gyűjteményben, az Archaeologiai Közlemé
nyekben, az Akadémiai Értesítőben és az Akadémia
évkönyveiben jelent meg.

természetrajz tanára lett, minden szabadidejét a régé

© Ip o ly i (Stum m er) A r n o ld (1823-1886), katolikus püs
pök, művészettörténeti író, az MTA tagja. A bécsi
Pázmáneum tanulójaként írta meg első irodalmi mű
veit a „Vallás és művészet” és „A magyarok ősvallá
sa” címen. A zohori plébánián működött tíz éven át

szetnek szentelte. 1863-tól az Archaeologiai Bizott
ság előadója volt, közben 1864-től a pesti egyetemen
magántanárként archaeológiát oktatott, 1868-ban ne
vezték ki a régiségtan nyilvános rendes tanárává.
1869-ben a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának
őre lett. Rómernél a régészet és a történelem egysé
get alkotott, vagyis nem csupán a tárgyak érdekelték,

és itt írta meg 1854-ben a „Magyar Mythologiát” .

hanem a leletek környezete is. Az 1866-ban megje

1854-ben megbízást kapott a Central-Commission
zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale-tol

lent őskori műrégészet tanulmányában (Műrégészeti

a pozsonyi helyhatósági kerület műemlékeinek össze
írására. 1858-ban német nyelven megjelent a „Csalló

módszertanáról szólt. Ebben kifejtette, hogy az embe

köz építészeti emlékeinek leírása” a Mittheilungen-

nyek és eszközök készítése, az ősember életmódjá

Kalauz I. rész) az őstörténet-kutatás forrásairól és
riség fejlődésében fontos tényező a munka, az edé

ben. 1860 elején a törökszentmiklósi parókiát kapta

nak feltárását az ilyen tárgyi emlékek segítik. Ezzel a

meg, de szabadidejét továbbra is tudományos mun

komplex kutatási elméletével Rómer egyedülálló volt
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akkori kortársai körében. Érdekelték népművészeti

A kassai, zsámbéki, pannonhalmi és más régi temp

és a háziipari, valamint az iparművészeti tárgyak is.

lomok tanulmányozása, felmérése és a velük való fog

Az Archaeologia Értesítőben 1869-től számos írása je

lalkozás során felismerte az alkalmazott arányrende

lent meg „Műiparunk ügyében” . Az 1873. évi bécsi

ket, a középkori arány-törvény kérdéseivel élete végé

világkiállításra Römer és Xantus János (1825-1894)

ig foglalkozott.

gazdag népművészeti és háziipari gyűjteményt is
vitt. Rengeteget utazott Magyarországon és külföld

ban fogalmazói állást töltött be. 1850-től emigrációs

1848-ban, a Bécsben székelő külügyi minisztérium

ön, 45 darabból álló úti-jegyzőkönyvéből megtudjuk,

éveit Angliában és Franciaországban töltötte. Angliá

hogy az 1860-as 70-es években hol voltak műemlé

ban adta ki „arányelméleti” művét a csúcsíves építé

kek és milyen állapotban, legnagyobb mennyiségben

szet szabályairól, amely nevét híressé tette.

az egyházi berendezésekről és ötvöstárgyakról írt. Ha
zánk egész harang-állománya jóformán hiánytalanul,

tást vezetett, (Székesfehérváron négyszer, Kalocsán, Bu

megtalálható bennük. Ezeket a kis noteszokat az Or

dán a pálosok kolostorát, Bácson, Bátmonostoron

szágos Műemlékvédelmi Hivatal könyvtára őrzi. A

stb.). Kutatásainak eredménye alapján arra a véle

1860-ban tért vissza Magyarországra, és számtalan ása

Corvinák történetének kutatásáról, a fennmaradt kó

ményre jutott, hogy egyetemes művészeti fejlődés

dexek összegyűjtéséről folyamatos ismertetést adott

volt, nem létezett önálló magyar fejlődés, legfeljebb

az Archaeologiai Értesítőben. 1871-ben beválasztot

némi provincializmus jelent meg. 1872-ben felolva

ták az Akadémia rendes tagjainak sorába. 1877 de

sott akadémiai székfoglalójának is ez volt a tárgya.

cemberében hagyta el a fővárost, mivel a nagyváradi

1862-ben Konstantinápolyba utazott a Corvinák ta

püspökségen literarum (kanonoki) stallumot kapott.

nulmányozására. Az 1869-72 országgyűlésen képvise

1880-ban részt vett a Nemzetközi Ősrégészeti és Ant

lői mandátumot vállalt és fellépett a hazai régészet

ropológiai Kongresszuson, ahol elnökké választották.

és a műemléképületek fenntartásának érdekében.

Ásatásokat folytatott Zalaapátiban, Pusztaszeren és a

1872-ben az Archaeologiai Bizottság és az újonnan

hajdúböszörményi nagy-pródi-pusztai halmon és ki

megalakult Műemlékek Ideiglenes Bizottsága, előadó

ásta a nagyváradi középkori székesegyházat. Legfon

ja lett. A képviselőséget 1873-ban a budapesti egye

tosabb művei: A régi Pest. Történelmi tanulmány.

tem archaeologia tanszékével cserélt föl.

R ég i fa lk é p e k M agyarországon.

Több évig segédszerkesztőkkel közösen szerkesztette

@ H e n sz lm a n n Im re (1813-1888), művészettörténeti
író, egyetemi tanár, az MTA tagja. Pesten és Bécsben
orvosi, Olaszországban művészeti és régészeti tanul
mányokat folytatott. 1827-ben Eperjesen részt vett a
magyar nyelvmívelő társaságot, és ott kezdett magya

az A rch a eo lo g ia i Értesítőt, valamint szerkesztette az
A rch a eo lo g ia i K ö z lem én yek et és a M a gya rorszá gi R é 
gészeti E m lékek című sorozatot (a Monumentákat)

is.

rul tanulni. Itáliából hazatérve hozzákezdett az or
szágban lévő régiségek felkutatásához és megismerte
tésére irányuló cikkek írásához. Első nagy monográfi

Az Archaeologiai Bizottság m eg
alakulása, célja, feladata

ája a P á rh u zam az ó- és újkori m űvészeti nézetek és
nevelés közt, kü lö n ö s tekintettel a m űvészeti fejlőd ésre
M a gyarországban . Ez 1841-ben jelent meg és ekkor

lett az Akadémia levelező tagja.
Az 1847. február 22-i ülésen az Akadémia az ő indít
ványára tett felhívást a hazai közönséghez, hogy se
gítsenek megmenteni az 1711 előtti műemlékeket,
műtárgyakat, és az ilyenekről küldjenek bejelentést a
titoknoknak.
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A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1842. évi
besztercebányai ülésén Kubinyi Ferenc javasolta,
hogy a régészetet is vegyék fel kutatási területük
közé. Ez két évvel később a kolozsvári ülésen meg
történt, de ekkor már szükségesnek látták egy önál
ló régészeti társulat megszervezését, amelynek fő
szószólója Érdy János volt. A természetvizsgálók
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1846-os kassa-eperjesi vándorgyűlésén Pulszky Fe
renc és Henszlmann Imre indítványára, hazai mű
emlékeink megóvása érdekében a társulat kérelmet
intézett az országgyűléshez. Egyre sürgetőbbé vált
az ország területén lévő építészeti emlékek megóvá
sa a jövő számára. Ekkor jelent meg Henszlmann
műtörténeti monográfiája Kassa városának ó-németstylü templomai (Pest, 1846.) címmel. A műré
gészet ügye az Akadémiánál is visszhangra talált és
az 1847. február 22-én tartott ülésen felhívást intéz
tek „minden, a nemzeti becsületet szívén viselő ma
gyarhoz, a hazai műemlékek ügyében'10 ennek
szép eredményei az Académiai Értesítő 1847. és
1849. évi számában olvashatók.
1850. december 31-én Bécsben, császári rendeletre
a központi kormány elhatározta, hogy az építészeti
emlékek felkutatására, jegyzékbe vételére és fenn
tartására központi bizottmányt állít fel. A CentralCommission für Erforschung und Erhaltung der
Bau-Denkmäler tényleges működését 1853-ban
kezdte meg. A magyarországi műemlékeket az
1856-tól megjelenő Mittheilungen der k.k. CentralCommission zur Erforschung und Erhaltung der
Baudenkmale című folyóirat ismertette. A bizott
mány munkájában „levelezőként” részt vett Ipolyi
Arnold, Römer Flóris és Paur Iván.
Az Akadémia saját keretében szerette volta megtar
tani a magyar műemlékek ügyét, és amikor Wenzel
Gusztáv, az 1858. január 4-én tartott összes ülésen
állandó archaeologiai bizottmány felállítását indít
ványozta - visszautalva az 1847-es felhívásra - a je
lenlévők elfogadták. A megalakítandó Archaeolo
giai Bizottság feladatait az alábbiakban jelölték
meg és adták elő 1858. február 22-én.
Az első pontban meghatározták, hogy „A Bizott
mány feladata lesz figyelmét és gondját mindazon
tárgyakra fordítani, melyek ... a hazában létező
vagy még feltalálható, mind ókori, mint középkori,
régiségtani becsű maradványok, legyenek azok ma
gyar, akár nem magyar eredetűek ... régi épületek...
régi kőfaragványok ... fafaragványok, szobrászati
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öntvények ... mesterséges halmok ... régi festések
templomok és házak falain ... régi metszések ... régi
fegyverek, bútorok, eszközök, edények ... pecsétnyo
mók és pecsétek, czimerek...”
A második pontban előadták, hogy a bizottmány
„szakértők és kedvelő akadémiai tagokból áll”, azon
ban mindenkinek a segítségét várják, akik „ mint tu
dósok, vagy ... a régiségtudomány iránti szerétéiből
a bizottmány működését elősegíteni képesek és haj
landók.. ”
A harmadik pontban kijelentették, hogy a bizott
mánynak két fő irányt kell követnie:
„ a.) a tulajdonképi nemzeti régiségtan, melynek kö
réhez a magyar nemzeti múlt korának maradvá
nyai tartoznak egész a XV III. század elejéig, névszerint a szatmári békéig,
b.) az általános régiségtan, mennyiben főkép ha
zánk múltjával összefügg, annak archaeologiai isme
retét felvilágosítja, és Magyarország geographiájába
összpontosító momentummal bír."
A negyedik pontban javasolták, hogy amennyire az
Akadémia anyagi lehetősége engedi, az ásatások
ról, kutatásokról és felfedezésekről a sajtón keresz
tül értesíteni lehessen a közönséget, valamint „ idő
ről időre kisebb füzetekben archaeologiai közlemé
nyeket az akadémia költségén közzé tehessen, úgy
hogy ezen célra esztendőnként tíz nyomtatott ívet, le
hetőségig rajzokkal is ellátva, kiadhasson.” n
Az ötödik pontban megígérték, hogy amennyiben a
bizottmánynak módjában lesz, igyekezni fog a
Nemzeti Múzeum gyűjteményét gyarapítani.

Az Archaeologiai Bizottság
szaklapjai
Másfél évvel az Archaeologiai Bizottság megalakulá
sa után 1859. szeptember 15-én jelent meg, időhöz
nem kötött folyóiratának első száma. A folyóirat
címe Archaeologiai Közlemények lett, és a teljes el
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anyagból készül, méretei) és a lelőhelyet. A későb
bi kötetekben 13 már nem szerepeltek sem műemlé
ki, sem régészeti lajstromok az Archaeologiai Közle
mények oldalain, kizárólag régészeti témájú, vala
mint éremtannal, pecséttannal, címertannal és fel
irattannal foglalkozó tanulmányok jelentek meg.
1863-ban az Archaeologiai Bizottság egy olyan gaz
dagon illusztrált mű kiadását javasolta, amely a ré
gészet népszerűsítését szolgáló, több ezer példány
ban megjelenő olcsó kézikönyv lehetne. Pénz hiá
nyában ez akkor nem valósult meg, de három év
vel később, 1866-ban megjelent a Műrégészeti Kala
uz. Az első rész a történelem előtt időszak és a ró
mai kor emlékeit foglalja magában, ezt Römer
Flóris írta meg „Őskori műrégészet” címmel. Igen
olvasmányosan mutatta be a kő-, bronz- és vaskor
emlékeit. A második részben Henszlmann Imre a
„Középkori építészeidet tárgyalta rengeteg rajz kí
séretében. A függelékben betűrendben megadta az
építészeti műszavakat előbb magyarul, utána néme
tül, ha van latin megfelelője latinul, végül franciá
ul. Ezzel segített azoknak, akik idegen nyelvű iro
dalmat olvastak, illetve tanította kortársait a tudo
mányos szóhasználatra. Hampel József a Műrégé
szeti Kalauzt ajánlotta a vidéki múzeumok munka
társainak figyelmébe, hogy a gyűjteményüket szak
szerűen tudják gyarapítani és elrendezni.
A Műrégészeti Kalauz váltotta ki azt a gondolatot,
miszerint létre kellene hozni egy új folyóiratot a
széles olvasóközönség számára, hogy tájékozódja
nak a régészettel kapcsolatos eseményekről, ők pe
dig tájékoztatást adjanak az Archaeologiai Bizott
ságnak a saját környezetükben lévő régiségekről.

ső kötet Ipolyi Arnold Csallóköz műemlékei című
tanulmányát közölte.
A bécsi Central-Commission folytatta munkáját
1861-ig, az abszolutisztikus kormányzást felfüg
gesztő Októberi Diplomáig. Ezt követően az Archaeologiai Bizottságra még több feladat hárult. Az új
feladatok elsősorban a műemlékek védelmét szol
gálták.12 Feltehetőleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy
az Archaeologiai Közlemények II. kötetben (1861)
Ipolyi Arnold, mint szerkesztő megindította a „M a
gyar Régészeti Repertórium ” és a „Magyar Régészeti
Krónika” című fejezeteket. A Repertórium 388 ma
gyar műemlék és régészeti tárgy leírását tartalmaz
za, ezt a Krónika folyamatos számozással vitte to
vább, 389-552-ig. Az 1863. évi III. kötetben már
nincs Repertórium, csak Krónika, ahol folytatták
az emlékek egyre gyarapodó listáját. Ebben a kötet
ben az 553-634. tételszám alatt találhatók.
Mivel Ipolyi Arnoldot egri kanonokká nevezték ki,
az Archaeologiai Bizottság titkári teendőit és az
Archaeologiai Közlemények szerkesztését 18631873-ig Römer Flóris látta el. A VI. (1866) kötet
ben jelent meg először az „Archaeologiai mozgal
mak” című fejezet, amely később az Archaeologiai
Értesítőbe kerül át és lesz annak állandó rovata.
Römer a IV. V. VI. VII. kötetben folytatta a Ma
gyar Régészeti Krónika jegyzékét, de ez után ki
sebb szünet következett be. Az új szerkesztő
(Henszlmann) a X. kötetben (1876) „A román és át
menetkorú építmények hazánk területén” címmel
újabb 108 műemlékről közölt feljegyzéseket, de a
XI. kötetben (1877) nincs semmilyen lista. A mű
emlékek egy részét maguk a kutatók vették jegyzék
be, másik részét az archaeologia iránt érdeklődő lai
kusok írták le és küldtél el az információkat az
Archarologiai Bizottsághoz.
Hampel József 1878-ban a XII. kötetben, „Magyarországi régészeti leletek repertóriuma” cím alatt
újabb listát tett közzé. Ez azonban nem az épített
régiségekről, hanem kizárólag régészeti leletekről

A Bizottság tízévi fennállása után hívta életre az
Archaeologiai ÉrtesítóX szerkesztője Römer Flóris
lett, és első füzete 1868. november 15-én jelent
meg. A folyóirat azóta folyamatosan megjelenik és
a régészettudomány egyik fő orgánumává vált.
Römer az első oldalon a „Tudni való” -ban közölte
a lap létrejöttének körülményeit és feladatait.

készült. Röviden ismertette a tárgyat (milyen

„Minthogy azon mozgalmak, melyek az archaeolo-
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gia terén nagyobb közönséget is érdekelhetik, addig
míg az Archaeologiai Közlemények egyes füzeteinek
megjelenéséhez kötvék, gyakran csak későn és mint
egy elavultan hagyták el a sajtót... a m. tud. Akadé
mia Archaeologiai Bizottsága, hogy ezen bajokon és
hiányokon segítsen, és e hazában oly kedvezőleg
emelkedő régészeti tanulmányokon mégsikeresb len
dületet adhasson,/, évjun. 23-án tartott VI-dik ren
des ülésében határozd: hogy archaeologiai működé
sünkről és az általános mozgalomról mely ezen tudo
mányban mutatkozik, az olvasó közönség minél ha
marább és minél olcsóbban értesüljön, szerkesszen
előadó egy értesítőt, melynek czíme: Archaeologiai
Értesítő... mely egyes időtől függetlenül félívekben,
vagy ívekben a mint elégséges anyag a bizottsági
jegyzőkönyvekből, rövid értekezésekből, tudósítások
ból, irodalomból, könyvismertetésekből stb. össze
gyűl, azonnal kiadassék.... szükséges lesz, hogy a ré
giségek összes barátai ernyedetlenül támogassanak
... semmi szakbeli dolgot ne gondoljanak oly csekély
nek, oly érdektelennek, hogy a szerkesztőséggel ne
közöljék ... Az archaeologia barátjainak lelkes rész
vételétől fog tehát függni, hogy ezen szerény lapocs
kából egy általános Régészeti tárt alkossunk, hogy
benne igen rövid értesítéseken kívül mindazt talál
juk, mi a régiségek tudománya terén a fővárosban
és a vidéken történik, épen úgy figyelemmel kísérje a
tudományos testületek, valamint az egyes felavatot
tak munkálkodását, gyors hírt hozzon a legújabb le
letekről, a figyelemre méltó gyűjteményekről, történt
ásatásokról stb.”
Römer Flóris eleinte többször panaszkodott lapjá
ban, hogy gyakran neki magának kell egész számo
kat megírni. A régészeti emlékekről szóló cikkek
mellett megkísérelte a felmerült régészeti és művé
szettörténeti kérdések tisztázását, felvilágosította
és lelkesítette az olvasókat. Azzal, hogy a kutatások
eredményeit, az ismertetéseket, a felhívásokat és
gyakorlati tanácsokat nem rideg hangnemben adta
elő, hanem könnyed és gyakran humoros előadás
módban, egyre több olvasóban felkeltette az érdek
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lődés a műrégészet iránt, és mint többen álltak mel
lé. Füzetről füzetre nőtt azoknak a közléseknek a
száma, amelyeket olyan műkedvelő régiségbúvár
ok írtak, akik tudományos érdeklődésből vagy/és
hazafias lelkesedésből foglalkoztak a hazai emlékek
kel.
Az Archaeologiai Értesítő nemcsak a tudósok írása
it, hanem az olvasóktól kapott ismertetéseket, kéré
seket is közölte. Mivel nyilvánosságra hozta azokat
az eseteket, amikor magánszemélyek régészeti
vagy művészeti értékű emlékeket mentettek meg,
vagy régészeti leletet küldtek be a szerkesztőségbe/
Nemzeti Múzeumba, a lap megerősítette ezen sze
mélyek társadalmi presztízsét. A tanulás és a műve
lődés demokratizálódása lehetővé tette, hogy társa
dalmi és anyagi helyzetétől függetlenül bárkit nyil
vános megbecsülés és dicséret illethet, ha a tudo
mányért tesz valamit. Az is figyelemreméltó, hogy
ezzel párhuzamosan - a társadalmi rangtól függet
lenül - nyilvános elmarasztalás is érhette azokat,
akik lehetőségeik ellenére nem tettek meg mindent
az emlékek megmentéséért.
Amíg Römer volt a szerkesztő (1868. november
15-től 1872. július 1-ig) csaknem teljes terjedelmé
ben közölte azokat a hivatalos iratokat, amelyeket
az Archaeologiai Bizottság az országgyűléshez vagy
valamelyik minisztériumhoz intézett. Ezt azzal in
dokolta, „Hogy a tisztelt olvasó közönség és a jövő
nemzedék minden egyes mozzanatról értesítve le
gyen, mely az archaeologiai bizottság kebelében
megfogamzik ... melyek különben az acták közt el
rejtve maradnának. Ez igazolásunkra és későbbi ta
nulmányokra alkalmas leend.” 14 A bizottság mun
katervéről és elvégzett munkájáról is beszámoltak
a szerkesztők, eleinte gyakrabban, később évi be
számolókat jelentettek meg költségvetéssel együtt.
Az Archaeologiai Értesítőben közreadott írások ter
jedelmi szempontból igen vegyes képet mutatnak,
némelyik több számon keresztül, folytatásokban je
lent meg, azonban akadnak néhány sorosak is, de
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többségük körülbelül két oldalt tesz ki. A külföldi
híreknél sajnos nem közölték a forrást.
Römer különböző rovatokat próbált kialakítani, de
ezek elnevezését gyakran változtatta.
Az „Archaeologiai levelek” rovat az olvasók és a
szerkesztőség közvetlen kapcsolatát szolgálta. Itt
kaptak választ az érdeklődők, de fontosabb téma
esetén a levelet előbb kivonatolva közölte Römer,
majd következett a válasz. Ebben a rovatban jelen
tek meg hírek arról, hol folytattak ásatást vidéki
egyesületek tagjai, és kérték-e szakember segítsé
gét. Hol alapítottak múzeumot, kik és milyen ado
mányokat küldtek a Nemzeti Múzeumnak vagy az
Archaeologiai Bizottságnak. Az ajándékozók között
leginkább értelmiségiek szerepelnek, de találunk
köztük napszámost, kereskedőt, mesterembert, ta
nulót, földbirtokost egyaránt. Az ilyen közlések
nemcsak azoknak a személyeknek adtak újabb bíz
tatást, akiknek nevét nyilvánosságra hozták, ha
nem a környezetükben élőket is fellelkesítették. En
nek hatására Römer egyre több levelet és leletet tar
talmazó küldeményt kapott.
A „Vegyesek” rovatban (később Egyveleg, majd
Tárca) 6-8-15 soros közleményekben lehetett olvas
ni hazai és külföldi régészeti eseményekről, régi
templomok helyreállításáról, hogy melyik tudós mi
lyen munkát végez, vagy éppen betegségéből felgyógyult.
Nem állandó, de gyakori rovat a „Régészeti mozga
lom” vagy másik nevén „Archaeologiai mozgal
mak.” Ebben a Corvin-kódexek tanulmányozásá
ról, érem- és pecséttani kérdésekről, egyletek és
múzeumok alapításáról adtak hírt.
Tulajdonképpen a témák nem határolódnak el szi
gorúan a rovatok között, nem megy ritkaság szám
ba, hogy például a „Vegyesek” -ben találunk olyan

A „Széttekintés az archaeologiai irodalomban” ro
vatban, a régészeti témájú magyar nyelvű könyve
ket annotálva közölték, ezzel nagy segítséget kap
tak az érdeklődők a számukra szükséges művek ki
válogatásához.
A „Könyvészet” vagy másik megnevezéssel „Régé
szeti könyvtár” a külföldi szakirodalmat vette szám
ba, de csak bibliográfiai leírást közölt.
„Hazai tudományos intézetek és leletek” cím alatt
elsősorban a Nemzeti Múzeum gyarapodásáról és
az ott tartott előadásokról adtak hírt, de más na
gyobb intézmények munkájáról is szó esett.
A „Hazai és külföldi vegyes Hírek” -ben mindenről
olvashatunk, például Hampel Józsefet az Instituto
di corrispondenza archaeologica levelező tagjává
választották. Haynald Lajos érsek 11 újabb pecsé
tet ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak. Münsterben régi falfestményeket fedeztek fel. Custozza vi
dékén egy barlangban emberi koponyákat és réz
edényeket találtak. Schliemann Athénban ás.
Fridrich István jobb létre szenderült. Később ketté
vált a rovat és a „Külföldiben adták hírül mind
azt, ami akkor a régészet szempontjából érdekes
volt, az olimpiai ásatásoktól kezdve a világtárlato
kon bemutatott régészeti leletekig. A szerkesztő
közzétette a műarchaeologiával kapcsolatos jó és
rossz hírek egész sorát. Ilyen vegyes hírek bemuta
tására elegendő, ha egyetlen számban megjelente
ket adjuk közre, a többiben is hasonlókat talá
lunk.15
„Nürnbergben a német nemzeti muzeum sok nehéz
ség után újra szervezte magát. Kívánjuk, hogy a né
met nemzet ...ezen nagyszerű bizonysága... a rég
elmúlt idők tanúja, egy hatalmas nép fejlődésének
és polgárosodásának örök emlékeként fennálljon és
gyarapodjék. ”
„A kölni dóm építése halad. Az északi torony zöme

témájú közlést, amelyet korábban a „Régészeti
mozgalmak” -ban olvastunk. Ez ekkor még nem is

már 150 lábig haladt. ... Jelenleg egy gőzgép állítta
tott fel, mely az építő-anyag gyorsabb emelését esz

fontos. A folyóirat legfőbb célja az volt, hogy minél

közli. . . . A tornyokra 5 év alatt 550.080 tallér volt
szükséges. ”

több hívet szerezzen az új tudománynak.
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kesztése és megjelentetése, valamint a Tisztelt Ház
ban (pénzért) folyó harc, a képviselők megnyerése

„Archaeologiai kirándulást rendeztek múlt május
ban (1869) a bécsi régészek. B. Sacken Eduard veze
tése alatt negyvenen látogatták meg a fölötte érde
kes Hamburgot, Német-Óvárt és Petronella ugyan
azon régiségekben gazdag leihelyeket, melyeket a po
zsonyi orvosok- és természetvizsgálók nagygyűlése
alkalmával látogattunk meg, csakhogy mi akkor...
még a dévényi várat is megszemléltük. ”
„Mintha csak valahol nálunk történt volna. Bajoror
szágban a gyönyörű és nem is igen rossz karban
levő schönraini góth-izlésű várat csak azért akarták
lerombolni, mert a fővadásznak, ki benne lakott,
messzinek tetszett onnan naponkint a csapszékbe
menni. I. Lajos király a jó karban levő várat nem
engedé leromboltatni, de a kormány változtával az
erdőszeti hivatal addig remonstrált a vár ellen, mig
földig lerombolták, gyönyörű faragmányait széttör
ték és a fővadász számára a kocsma mellé egy nyo
mom mindennapias lakházat építettek.”
„Hány szép régi egyház dűlt romba, mert a papnak
nem tetszett a falun kívül az isteni szolgálatot végez
ni és hány város fosztja meg magát ősi dicsőségét
tanúsító régi falaitól és tornyaitól, hogy szélesbedjék, lelapuljon és a dicstelen jelennel régi fényét ho
mályosítsa. ”
Ezeknek a külföldön történt eseményeknek az olva
sásakor „megnyugodhatunk,” nálunk sem volt
rosszabb a helyzet.
Nem folytatjuk tovább az egyes rovatok felsorolá
sát - amelyek elnevezését rapszodikusan változtatgatták, újabbakat indítottak majd ezeket is meg
szüntették
az eddigiekből is jól látszik, hogy az
Archaeologiai Értesítő tartalmával az új tudományt
népszerűsítette.
Römer visszalépése az előadói és szerkesztői tiszt
ségtől fordulópontot jelentett az Archaeologiai Bi
zottság és az Archaeologiai Értesítő életében. Helyé
re Henszlmann Imre került, aki az Értesítőt
1872-1879-ig (VII-XIII. kötet) csak névleg szerkesz

Mire Hampel József lett az Archaeologiai Értesítő
szerkesztője (1885-1912), addigra a lap teljesen át
alakult. Hampel még joghallgató volt, amikor figyel
me az archeológiára irányult, majd az egyetem el
végzése után teljesen a régészet felé fordult és böl
csészeti diplomát is szerzett. 1877-től a Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségosztályának volt a veze
tője. Két tudós tett nagy hatást rá. Az egyik Römer
Flóris volt, aki az emberi érzelmekhez szólt. A má
sik személy apósa, Pulszky Ferenc (1869-1894 kö
zött a Nemzeti Múzeum igazgatója), akinek szelle
me mindig éles megvilágításba helyezte magát a ré
gészetet. Rómer és Pulszky szervezték a munkát,
tudtak az előkerült leletekről, felkeltették az érdek
lődést az archeológia iránt, az eredményeket megis

tette, ezt a munkát a segédszerkesztők végezték.16
Henszlmann idejét lefoglalta a Monumenták17 szer

mertették a külfölddel, de nem maradt idejük az
összefoglalásra. Hampel az általuk összegyűjtött le
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a műemlékek védelméhez.
Az Archaeologiai Értesítő és az olvasók közötti szo
ros kapcsolat ebben az időben erősen meglazult,
mert Henszlmann megszüntette a sűrű levelezést.
A kezdetben még igen szerény kis füzetek tudomá
nyos értéke az évek folyamán egyre jobban növeke
dett, s mind komolyabb olvasmányokhoz szoktatta
a közönséget és egyre szigorúbb követelményeket
emelt a munkatársak elé.
Az 1878-ban megalakult Országos Régészeti és Em
bertani Társulat hivatalos lapjául választotta, és az
Archaeologiai Bizottsággal közösen jelentették
meg. Szerkesztőnek Pulszky Károlyt kérték fel, aki
1880-tól 1884-ig látta el ezt a feladatot. A folyóirat
tartalma a társulat céljainak megfelelően kezdett át
alakulni, és az 1881-ben megjelent „új folyam” I.
kötetének már teljesen megváltozott a kiállítása.
Mérete kétszerese lett a korábbinak (A4), jobb a pa
pír minősége, ezért már nemcsak rajzokat, lehetett
illusztrációként használni, hanem (mint új techni
kai eljárást) fényképeket is.
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letanyag rendezésében lelte örömét s az eredménye
ket összefoglaló munkáiban tette közzé.18
Mit valósított meg az Archaeologiai Értesítő a
„Tudni való” -ban megírt célkitűzésekből? Úgy ta
pasztaltuk, hogy mindent. Gyökeresen megváltoz
tatta az archaeologiával, a műgyűjtéssel, az ódon
építményi és tárgyi emlékekkel kapcsolatos koráb
bi szemléletet, mondhatni popularizálta. Az Értesí
tő kezdetben agitált, szervezett és azzal nyerte meg
sok olvasóját és „kutatóját”, hogy dicsérte őket,
amiért tevékenyen támogatták a műrégészetet, és
biztatta őket, hogy lakóhelyük érdekében alakítsa
nak történeti / régészeti egyletet, hozzanak létre
múzeumot, amelyhez gyakorlati tanácsokkal is szol
gált. Állandó kapcsolatban állt a szakemberekkel és
a gyűjtőkkel. A hazai ásatásokkal, kutatásokkal és
múzeumokkal kapcsolatos hírek mellett beszámo
lók kerültek a folyóirat lapjaira az Itáliában, Görög
országban, Asszíriában és más országban folyó ása
tásokról, múzeumaikról és az expedíciókról. Ké
sőbb helyet adott a műemlékügy mellett az iparmű
vészet- és a képzőművészet történetének is. Fokoza
tosan távolodott el a „legszélesebb tömegektől” .
Amilyen mértékben erősödött a tudomány, nőtt a
képzett szakemberek száma és hozták létre a tudo
mányos társulatokat, olyan mértékben csökkent az
Archaeologiai Értesítő toborzó szerepe. Pulszky Kár
oly szerkesztése idején már teljesen a szakemberek
orgánumává vált, akik olyan sokat publikáltak,
hogy Hampel József a lap hasábjain kért elnézést
azoktól a szerzőktől, akiknek munkáit még nem
tudták megjelentetni.
A címben szereplő korszakhatárt túllépve néhány
mondattal még megemlítjük, hogy az Archaeolo
giai Értesítőnek sikerült túlélnie a történelmi tragé
diákat.
Az első világháború tragikus eseményei után csak
igen vékony, összevont számok (1918-1919 új fo
lyam 38. köt., 1920-1922 új folyam 39. köt.) jelen
tek meg, amelyekkel a lap mégis fenn tudta tartani
önmaga folytonosságát.
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A második világháború idején és azt követően új
ból több év anyaga jelent meg egy kötetben (1944—
1945 III. folyam 5-6. köt., 1946-1948 III. folyam,
7-8-9. köt.).
1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia Régé
szeti Bizottságának munkája megszűnt és majd
csak 1949-ben szervezték újjá. Az új Bizottság java
solta az Archaeologiai Értesítő ismételt megindítá
sát és már 1949-ben megjelent a három évet magá
ban foglaló 76. kötet. A legutóbbi 2003-ban jelent
meg, ez a 127. kötet a 2002. évre vonatkozik.

A régészeti mozgalmak,
egyletek, múzeumok
A 18. század derekán, Magyarországon még a gon
dolata sem létezett egyetlen nyilvános múzeumnak
sem, csupán az arisztokrácia és a főpapság egyes
tagjai rendelkeztek magángyűjteményekkel. A kora
reformkor hazai sajtója segített előmozdítani a régi
ségek védelmét azzal, hogy híreket, népszerűsítő
írásokat, tudományos igényű ismertetéseket közölt
a hazai művészeti és építészeti emlékanyagról.
(.Pressburger Zeitung, pozsonyi Magyar Hírmondó,
Ungarishces Magazin, Mindenes Gyűjtemény, Ha
zai és Külföldi Tudósítások, Tudományos Gyűjte
mény, Garasos Tár, Fillértár, Hasznos Mulatságok,
[kolozsvári] Vasárnapi Újság, Regéló' Pesti Divat
lap.)
Az emberekkel nagyon nehéz volt megértetni, hogy
értékes leletnek nem csupán az arany- és ezüst tár
gyak számítanak. Römer így írt erről: A különféle
korszakokból reánk maradt régiségek között sok
van, mely már anyagánál fogva becses, és azért a
műértők ... előszeretettel gyűjtik, ... nyilvános tárla
tokban fel is állítják. ... De van sok olyan régiség is,
melyekre az emberek nemcsak hogy semmi gondot
nem fordítanak, hanem igen gyakran, mint haszontalanságokat félrevetik, összezúzzák és a gondos
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gyűjtőt még jól ki is nevetik.... nálunk, hol a múzeu
mok többnyire csak összevisszahányt ritkaságok tá
rai, melyek a utczai kirakatoknál inkább tetszelgős
mint tanulságos rendetlenségével vetélkedvén, ...
csak szép és egész tárgyak felhalmozásában büszkél
kednek ... Töredékeknek ... helyük nem igen lehet
ott, hol a fémek becse határoz. ... Míg külföldön mú
zeumokat találunk, melyek régi edények jellegzetes
töredékeivel egész szekrényeket töltenek meg, és pe
dig gyakran bársonyra vagy atlaczra a legszebb
rendben fektetve: addig nálunk ily pórias gyülevész
mégnem tárlatképes..” 19
Römer, Ipolyi és a többiek tudták, hogy a művésze
ti, építészeti, régészeti emlékek megóvására irányu
ló törekvések akkor válhatnak eredményessé, ha si
kerül új szemléletet és gondolkodást kialakítani.
Ennek feltétele a társadalom tagjainak aktivizálása
a környezetükben található emlékek megóvása ér
dekében. Az új szemlélet kialakítását egy időben,
de különböző' eszközökkel kívánták elérni a társa
dalom műveltebb, illetve alacsonyabb szintjén lévő
embereknél, valamint az országgyűlési képviselők
nél.
Az Archaeologiai Értesítő oldalain rendszeresen je
lentek meg felhívások a műrégészet érdekében és
közölték az elért eredményeket is. Rómerék igény
be vették a legkülönbözőbb magyar, német sőt fran
cia nyelvű sajtót, hogy a hazai társadalom minél na
gyobb csoportját tudják az ügynek megnyerni, vala
mint a külföldi olvasókat a magyar eredményekről
tájékoztassák. Römer tudta, hogy az Archaeologiai
Értesítőben és a sajtóban közzétett felhívások nem
jutnak el a földművesekhez, ezért 1866. júniusában
„Magyarország Földműveseihez” címmel közvetlen
hangú és egyszerű stílusú felhívást írt, amelyet
4000 példányban osztottak szét a falusiak között.
Römer az Archaeologiai Értesítő keresztül a népne
velőkhöz, „mint az őstörténet pionírjaihoz” több al
kalommal szólt, szerinte az ő egyik legnemesebb
feladatuk a népet a „durva vandalizmustól gyógyí
tani” . Az írta, boldogan adná közre az Értesítő lap
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jain azon népnevelők neveit és munkáit, akik tanít
ványaikat az őstörténelem tárgyaira figyelmeztetik.
Az építészeti emlékek számbavételére 1872-ben lét
rehozták a Műemlékek Ideiglenes Bizottságát, ez
azonban korántsem jelentette azt, hogy megszűn
tek vagy csökkentek volna a pusztítások. Jóllehet
Römer, Ipolyi és Henszlmann gyakran példálóztak
a műveltebb nyugati országokkal, az Archaeologiai
Értesítő Egyveleg rovatában sűrűn jelentek meg
olyan írások, amelyek az ottani pusztításokról ad
tak hírt.
A régiségek érdekében meghozott különböző rende
letek sokszor még akkor sem védték sem az ingósá
gokat, sem az ingatlanokat, ha azokat ismerték.
Még a fővárosban folyó építkezések alkalmával elő
került régiségek javát sem jelentették be a Nemzeti
Múzeumba, attól tartva, hogy a régészek tanulmá
nyozásai miatt nem tudnak haladni a munkával. A
régi épületek átépítésével is sok kárt okoztak a tu
lajdonosok.
A régészetet népszerűsítő felhívásoknak, az előke
rült leletek bemutatásának hatására egyre többen
váltak az új tudomány segítőjévé. Römer Flóris a
régészet ügyét kőmaghoz és rovarok bábjához ha
sonlította, amelyek kicsírázásához és teljes kialaku
lásához hosszú idő kell. A felvilágosításban a legna
gyobb hatása azoknak a kirándulásoknak volt, ame
lyek során Rómerék egy-egy területet bejártak, régi
ségeit leírták, lerajzolták, a kisebb tárgyakat begyűj
tötték. Az Archaeologiai Értesítő megjelenésétől
kezdve az „Archaeologiai mozgalmak” és a „Levele
zés” rovatban egyre több hír jelent meg az újonnan
alakult egyletekről, társulatokról és a korábban lét
rejöttek működéséről. A vidéki régészeti mozgal
mak olyan mértékben elterjedtek, hogy az Archae
ologiai Értesítő 1885. március 31-én kelt számában
a „szerkesztői mondanivalókéban Hampel József
ezt írja: „köszönjük vidéki tagtársainknak a buzgal
mat, melylyel folyóiratunk érdekét fölkarolják. Kér
jük őket, támogassanak bennünket továbbra is és
adjanak hírt előforduló leleteikről és veszedelemben

805

SS

KOVÁCS VALÉRIA

forgó régiségekről. Hogyha közleményeik nem jelen
hetnek meg oly gyorsan, mint az ügy érdekében kívá
natos volna, annak oka, hogy tér dolgában szűkén
vagyunk. Háromszor húsz ív is megtelnék munkatár
saink kézirataival.”
Amilyen tempóban terjedt az archeológiái mozga
lom és alakultak meg az egyletek/társulatok, éppen
olyan mértékben szaporodtak a beszámolók az új
gyűjtemények megszületéséről, a műtárgyak bemu
tatásáról és a „múzeum” elhelyezéséről.
Az egyletek kettős feladatot láttak el, egyrészt össze
gyűjtötték a véletlenül előkerült leleteket, másrészt
a gyűjtemények bemutatásával a népművelést, az
oktatást szolgálták. Az egyletek gyűjteményei lettek
a későbbi nyilvános múzeumok alapjai. Römer
Flóris már 1869-ben hírül adta, hogy „A városi
múzeumok eszméje Magyarország nagyobb városai
ban terjedni kezd.” 20 Hampel József a gyűjtemé
nyek kialakítására és gyarapítására gyakorlati taná
csokat adott, hogy azok valóban szakszerűek legye
nek, és az oktatást szolgálják.21
A történelem tárgyi emlékeinek társadalmi megbe
csülése és anyagi értékének növekedése kedvet csi
nált a csalóknak azok hamisítására. Ez gyakran
nagyüzemi módon zajlott.

Kiadványcsere
A tudományos intézmények közötti kapcsolatok
egyik formája, hogy kölcsönösen megküldik egy
másnak saját kiadványaikat. Ezek a kiad vány cse
rék egyaránt létrejöhetnek az országon belüli és a
külföldi intézményekkel. A magyar tudósoknak kü
lönösen az abszolutizmus idején volt nagy szüksé
gük az így megszerzett publikációkra. A magyaror
szági műemlékekről a külföldi kollégák a bécsi
Central-Commission kiadványaiból,22 valamint a
német nyelvű újságokból szereztek tudomást.
Az Archaeologiai Bizottság első tudományos folyó
iratának az Archaeologiai Közlemények kötetei ki
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emelt helyen szerepeltek kitűnő rajzaik miatt a kül
földi antikváriusoknál. Ugyanakkor sok kritika érte
azért, mert csak magyar nyelvű írásokat tartalma
zott. Ilyen probléma volt a dánokkal, svédekkel, fin
nekkel, csehekkel és horvátokkal is, ők is csak
anyanyelvükön publikáltak. Rómer figyelmeztette
a magyar régészeket, ha tudományuknak s maguk
nak jót akarnak, akkor közleményeiket legalább ki
vonatosan valamely nagy nyelven is meg kellene
írni. Az érthető, hogy az Archaeologiai Értesítő
csak magyarul jelent meg, hiszen a magyar lakossá
got kellett felvilágosítania, lelkesítenie a régészet
ügyében. Azonban a „toborzás” évei után, amikor
már a szakemberek orgánuma volt, akkor sem ké
szült a tanulmányokról Zusammenfassung / Résu
mé. Ennek ellenére, az Archaeologiai Bizottság egy
re több levelet kapott Moszkvától Rómáig, amely
ben ezeket a folyóiratokat (főleg az Értesítőt) kér
ték cserébe.

A régészeti eredmények bemuta
tása a 19. század végén
Mai nagy vidéki múzeumaink a 19 század második
felében alakultak meg, kiállítási anyagukat a széles
társadalmi alapokon nyugvó gyűjtésnek köszönhet
ték.
A nagyközönségnek két alkalommal mutatták be a
régiségeket nagy mennyiségben. Először az 1885ben Budapesten megrendezett országos általános
kiállításon, majd 1896-ban, a honfoglalás ezredik
évfordulójára rendezett ünnepség alakalmával. Az
zal, hogy a millenniumi kiállítás nemzeti eszméje
magán az architektúrán is megmutatkozott, olyan
különlegességnek számított, amelynek előzményét
nem találjuk a külföldi világkiállításokon sem.
Alpár Ignác azért tudta teljesíteni az épületek stílu
sára kiírt pályázati követelményt, mert a régészek
és a műemlékvédelmi szakemberek már hosszú ide-
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je azon munkálkodtak, hogy a felfedezett műemlé
keket helyreállítsák, vagy legalább rajzokban meg
örökítsék, mielőtt összedőlnek, vagy lebontják azo
kat. Erre az időre óriási mennyiségű tanulmány je
lent meg.
Az 1890-es évekkel lezárult a magyar régészettudo
mány első nagy korszaka. Az akkori tudósok érde
me, hogy a pozitivista szemléletet alkalmazó törté
nettudomány mellett kialakult a műrégészet, ebből
kivált és önálló tudománnyá lett a műemlékvéde
lem, a régészet, a művészettörténet, a néprajz és kü
lönböző ágakra bomlott a régészet. Megteremtették
a szaknyelvet, kialakították a tudományos munkamódszereket és elindították a régészet felsőfokú ok
tatását. Létrehozták azokat a nemzetközileg is elis
mert gyűjteményeket, publikációkat, amelyek mai
napig is nélkülözhetetlenek a modern tudományos
életben.
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John Lightfoot, a cambridge-i egyetem alkancellárja, még
azt is kiszámította, hogy Ádám megteremtése i. e. 4004. ok
tóber 23-án 9 órakor történt. [Magnus Magnusson: Ásóval
a Biblia nyomában : Am i Krisztus születése előtt történt.
Bp.: Gondolat, 1988. 12-13. p.]
5. Abszolút keltezés, a kor meghatározása egy bizonyos idő
skálán, például adott naptári rendszeren belül. Másképpen
kronometrikus (időmérő) keltezésnek is nevezzük. Relatív
keltezés egy időrendi sorozat megszabott időskálához való
viszonyítás nélküli kialakítása, pl. a leletek tipológiai soro
zatba rendelése.
6. légi fényképezés, geomágnesesség mérése, földradar, stb.
7. De ruderibus laconici caldarilque romani et nonnullis aliis
monumentis in solo Budensi partim hoc primum anno
1778. repertis partim nondum vulgatis liber unicus.
Budáé, 1778.
Nevét Schönwisnernek, Schönviesnernek és Schoenvisnernek is írják.
8. Az orvosi folyóiratok természete, különösen hazánkra alkal
mazva. In: Orvosi Tár. 1840. 1. sz. 1-8. p.
9. Ez a megnevezés jól mutatja, hogy a régészet még sok m in
dennel foglakozott, hatókörébe tartoztak a műemlékeket, a
földből előkerült leletek, a néprajzi és iparművészeti tár
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gyak, a művészettörténet. A műrégészetből fokozatosan vál
tak ki ezek a tudományágak.

1. Nálunk ilyen például a busójárás, a húsvéti locsolás.
2. A továbbiakban a latinos formát használjuk, mivel a ma

10. Académiai Értesítő. 1847. 2. sz. 17-19. p. A magyar lakos
ság a Honderű, Társalkodó, Budapesti Híradó, Magyar

gyar régészettudomány kialakulásakor a 19. században ezt

Szépirodalmi Szemle hasábjain olvashatta ugyanezt a felhí

használták és a régészeti folyóiratok címében is így szere

vást.

pel.

11. Archaeologiai Közlemények. 1859.1. köt. V III-X . p.

3. Sendschreiben von den herculanischen Entdeckungen

12. A bizottság az építészeti emlékekkel egészen 1872-ig foglal

(1762) c. művében a világon először adott tájékoztatást a

kozott, akkor ugyanis rendeletet hoztak a Műemlékek Ide

Vezúv körüli ásatásokról. Főműve a Geschichte der Kunst
des Altertums (1764) c. munkájában a tetemesen megnőtt
antik emlékanyagot rendszerbe foglalta és az ókori művé
szet fejlődésének útját mutatta be. Ez a könyv nagy hatást

iglenes Bizottságának létrehozásáról, majd 1881-ben a m ű
emléki törvény megalkotásával együtt megalakult a M űem 
lékek Országos Bizottsága.

gyakorolt a régészet fejlődésére, mert megmutatta, hogy a

1 3 .1899-ben jelent meg a22. egyben az utolsó kötet.

régi kultúrák megismeréséhez emlékeik tanulmányozásán

14. Archaeologiai Értesítő 1871. V . évf. 4. sz. 87-88. p. alján a

keresztül vezet az út. A Monumenti antichi inediti (1767)

lábjegyzetben.

c. kötet tudományos példaképpé vált, mert az emlékanyag
értelmezése és magyarázata érdekében a teljes görög mito

15. Archaeologiai Értesítő 1870. II. évf. 11. sz. 226-227. p.

lógiával foglalkozott és az utalásokból is következtetéseket

16.1872. V II. kötet 1. számtól az 5. számig Érdy Kálmánnal.

vont le.
4. Háromszáz évvel ezelőtt James Ussher armagh-i érsek (Ír

1873. V II. köt. 6. számtól 1874. V III. köt. 13. számig
Geduly Ferenccel, 1875. IX . kötet 1. számtól a 10. számig

ország) a Teremtés könyve segítségével „bebizonyította” ,

Ortvay Tivadarral, 1876. X . kötet 1. számtól 1879. X III. kö

hogy a világ teremtése pontosan i. e. 4004-ben ment végbe.

tet 10 számig báró Nyáry Alberttel.
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17. Monumenta Hungáriáé Archaeologica = Magyarországi Ré

19. Az ősrégi agyagművesség viszonya a történelemhez. In:
Századok 1868. 413-432. p.

gészeti Emlékek
18. A bronzkor emlékei Magyarhonban I-III. Bp. 1886-1896.
A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban.
Bp. 1897-1904
Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. I-III.
Braunschweig, 1905.

S3

20. Archaeologiai Értesítő 1869. II. évf. 9. sz. 174. p.
21. Archaeologiai Értesítő 1869. I. évf. 11. sz. 227-230. p.
22. Mittheilungen

der

k.

k.

Central-Commission

zur

Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale.
Jahrbuch der k. k. Centralcommission zur Erforschung
und Erhaltung der Baudenkmale

Senior fotográfusok 2004 - címmel kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtár Ars
Librorum galériájában. A kiállítás február 11-től március 1-jéig látogatható a könyvtár nyitvatartá
si idejében. (O S Z K levelezési fórum, 2003. febr. 2.)

B IB L IO T É K A E M L É K É R E M - 2004. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján H iller István kul
turális miniszter az Iparművészeti Múzeumban tartott ünnepségen első alkalommal adta át a Bib
liotéka Emlékérmet. Kitüntetésben részesült: B obokn é dr. Belányi Beáta, H ajnal Jenő, D ézsi

Lajosné, K ertész K ároly, de. K ö bö lk u ti Katalin, Pap M iklósné, dr. Angyal Agnes, P ifkón é
Rácz Agnes, Sánta Tiborné, dr. Sipos C saba és Sohajdáné Bajnok Katalin.

Ö t év könyvtárstatisztikája CD-lemezen - A Könyvtári Intézet a N K Ö M támogatásával
megjelentette az O t év települési és szakkönyvtári ellátása a statisztika tükrében (1998-2002)
c. C D -R O M -ot. A kiadvány szerkesztője S om og y i Jó z sef, a 20 oldalas elemzést Vidra S zabó

Ferenc készítette. A lemez közreadásával az intézet célja az volt, hogy bemutassa a magyarorszá
gi - elsősorban települési - könyvtári ellátás változásait az utóbbi öt év statisztikája alapján.
A használó választhat, hogy az adattáblák között böngészget, vagy inkább a tendenciák elemzését
és az ezeket illusztráló grafikonokat használja. A táblázatok a települési könyvtárak országos
adatait (M IL), a magyarországi könyvtárak országos összesített adatait (V I.), a megyei (IV -V ),
valamint a megyei könyvtárankénti adatokat tartalmazzák.
A lemez használatához az O penO ffice vagy az M S O ffice táblázatkezelőjére (xls .állományok),
az Adobe Acrobat Reader-re (pdf-állományok), ill. webböngészőre van szükség.
A lemez technikai szerkesztője: F ejős László.
A lemez megvásárolható a Könyvtári Intézet oktatási osztályán

{S z a b ó Lászlóné: 2243-819) 750,-Ft-ért.
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